47. Jesus ble korsfestet, gravlagt og reist
opp fra de døde.
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For å få perspektiv
Denne leksjonen dekker tre sider ved evangeliet – Jesu død, begravelse og oppstandelse (1. Kor 15:14). Dette er en av de lengste leksjonene i denne serien, men ikke hopp over noe for å bli ferdig i løpet
av den avsatte tiden. Hvert punkt bygger på det foregående for å legge et solid grunnlag for
deltakerne for å forstå sannheten. Det er også viktig å undervise alle punktene i denne leksjonen i
samme møte. Oppstandelsen er en integrerende del av evangeliet, for troen må være rettet mot den
oppståtte, levende Frelser. Dersom vi bare forteller om Hans død og ikke Hans oppstandelse, har vi
ikke fortalt hele evangeliet. En person må tro hele evangeliet for å bli frelst (Rom 10:9).

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvem egget de religiøse lederne til å få Jesus arrestert?
Satan.

Hvorfor var de religiøse lederne så oppsatt på å få Jesus drept?
Fordi Han sa Han var likestilt med Gud.

Nevn noen av profetiene som ble oppfylt da Jesus ble forhørt at de religiøse lederne og
så Pilatus.
Falske vitner skulle fortelle løgner om Ham.
Han skulle bli slått og spyttet på.
Han skulle være stille når Han ble beskyldt ved falske anklager.
Jødene skulle hate Ham uten grunn og forkaste Ham.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Gud fullførte sin plan om å forløse menneskene.
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Alt vi har lært til nå har ledet opp til den aller viktigste hendelsen i verdenshistorien. I denne
leksjonen vil vi se hvordan alle Guds løfter og profetier om den kommende Forløseren
kuliminerer.
Det vi gjør med dette avgjører hvor vi skal tilbringe evigheten.

2.


Jesus ble korsfestet.
Soldatene tok Jesus med til Golgata for å korsfeste Ham.
Korsfestelse var en romersk form for henrettelse. Døden kom sakte, og det kunne gå dager
før en som var korsfestet utåndet. Til dags dato er korsfestelse regnet for å være dem mest
brutale form for henrettelse.

Les Mark 15:20-22.
Golgata var en høyde utenfor muren rundt Jerusalem.
Lærer: Vis på Illustrasjon 37, ”Golgata.”
Vers for læreren: Hebr 13:11-12


Jesus nektet å ta imot drikken de bød Ham.

Les Mark 15:23.
Kvinnene i Jerusalem laget denne beroligende drikken som en omsorgsfull handling for å
dempe smerten til dem som ble korsfestet. Drikken var laget av vin blandet med myrra,
sevjen fra et lite tre.


Hendene og føttene til Jesus ble naglet fast til korset.

Les Mark 15:24.
Soldatene naglet hendene og føttene fast til et trekors.
Mange år tidligere hadde kong David skrevet at hendene og føttene til Forløseren skulle bli
gjennomboret. Gud hadde ledet David til å skrive disse detaljene om hva som skulle skje med
Jesus.

Les Salme 22:17, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 15:24.
Lærer: Vi Illustrasjon 28, ”Hender og føtter gjennomboret.”


Jesus ble løftet opp.
Vi hørte tidligere om at Jesus fortalte Nikodemus at, på samme måte som Moses løftet opp
kopperslangen i ødemarken, skulle Jesus også bli løftet opp. Dette var for at syndere kunne
bli frelst fra syndens straff. Da Han ble løftet opp på korset, ble dette oppfylt.
Vers for læreren: 4. Mos 21:4-9; Joh 3:14
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Lærer: Vis Illustrasjon 26 og 38.



Soldatene kastet lodd om Jesus sine klær.
Omtrent 1000 år tidligere hadde Gud ledet kong David til å skrive at det skulle bli kastet lodd
om klærne til Forløseren.

Les Salme 22:19, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 15:24.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Kaste lodd om klærne Hans.”


Det ble festet en inskripsjon over Jesu hode.

Les Mark 15:25-26.
I Johannes-evangeliet kan vi lese at det var Pilatus som bestemte at denne inskripsjonen
skulle festes på korset over Jesu hode.

Les Joh 19:19-22.
Det som ble skrevet på korset, ville normalt være en liste over lovbrudd den kriminelle ble
dømt for. Jesus hadde ikke gjort noen synd, så Hans bemerkning var: ”Jesus fra Nasaret,
jødenes konge.”
Selv om Pilatus ikke trodde at Jesus var jødenes konge, hadde han muligens insistert på at
det var en måte å håne jødene på, for deres ønske om å bli fri de romerske herskerne.
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Jødene ville ikke at ordlyden skulle være slik Pilatus forlangte.
Hvorfor ville ikke jødene at Jesus skulle bli kalt kongen deres?
Fordi de hadde forkastet Ham som konge.



To røvere ble korsfestet sammen med Jesus.

Les Mark 15:27-28.
Disse to røverne ble straffet for sine kriminelle handlinger, men Jesus hadde ikke gjort noe
galt.
Vers for læreren: Matt 27:23-24; Luk 23:4; Hebr 4:15
Å bli korsfestet sammen med røvere, var oppfyllelsen av Jesaja sin profeti om at Forløseren
skulle dø sammen med kriminelle.

Les Jes 53:12, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 15:27.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Dø sammen med kriminelle.”


Jesus ble hånet og spottet mens Han hang på korset.

Les Mark 15:29-32.
Folket som hånte Ham, refererte til hva Han hadde sagt den gangen Han gikk inn i templet og
drev ut dem som solgte offerdyr.

Les Joh 2:13-21.
Da Jesus sa at Han skulle ødelegge templet og bygge det opp igjen på tre dager, mente Han
kroppen sin. Han visste at Han skulle stå opp fra de døde etter tre dager.
Kong David hadde skrevet at Forløserens fiender ville håne Ham og le av Hans lidelser.

Les Salme 22:7-9, og deretter oppfyllelsen i Mark 115:29-32.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Hånet og spottet.”

3.


Jesus betalte for synden med død.
Vi er kommet til den aller viktigste hendelsen i historien.
Dette er grunnen til at Forløseren kom til jorden. Vi må prøve å forstå hva Gud gjorde for at
vi skulle bli forløst fra Satan, synden og døden.



Først må vi minne oss selv på hva som er straffen for synd.
Gud kunne aldri ha tilgitt oss og tatt imot oss om ikke straffen for synd var fullstendig betalt.
Hva er straffen for synd?
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Død.

Hva betyr død?
Å bli skilt fra Gud (åndelig død), å bli skilt fra kroppen (fysisk død) og bli skilt fra Gud for evig i fortapelsen
(Evig død.)

I begynnelsen fortalte Gud Adam og Eva at dersom de åt av frukten på Kunnskapens tre, kom
de til å dø. Adam ville bli skilt fra Gud. Dette betød at Adam straks ville bli skilt fra Gud
åndelig sett, og senere dø fysisk og bli skilt fra Gud for evig.
Lærer: Vis Illustrasjon 10.

Rom 6:23 sier at ”syndens lønn er døden…”


Dersom Gud hadde tilgitt synd som det ikke var betalt fullt ut for ved død, ville Han ha vært
urettferdig.
Han ville ha gått imot sin egen Lov.
Hvorfor kan Gud aldri gjøre noe slikt?
Fordi Han er hellig og rettferdig.

Hvis Gud skulle fortsette å være rettferdig og hellig, og frelse oss fra straffen vi fortjente,
måtte Han gi sin Sønn, Jesus, til å bli vår stedfortreder. Jesus måtte bli skilt fra Gud og dø i
vårt sted.


Når Jesus skulle være vår stedfortreder, måtte Han være uten synd.
Jesus hadde ikke synd som Han måtte dø for. Han var fullkommen.
Hva sa Gud Far om Jesus da Johannes døpte Ham?
At han var Hans elskede Sønn som Han hadde velbehag i.

Vers for læreren: Matt 3:17
Han var den eneste som var til behag for Gud og var uten synd. Derfor var Jesus i stand til å
ofre seg selv til Gud som et offer for våre synder.


Gud forlot Jesus.
Hør godt etter hva som skjedde med Jesus da Han hang på korset. Husk at Han døde for å
forløse oss fra synd, død og Satan.
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Les Mark 15:33-34.
I tre timer – fra kl 12 til kl 15 – forsvant lyset og det ble totalt mørke over hele landet. Dette
mørket viste at Gud hadde forlatt sin elskede Sønn, og overlatt Ham til å lide alene.


Inntil da hadde Gud Far alltid vært med Jesus.
I evigheten som var før skapelsen, og gjennom hele historien fram til dette øyeblikket på
korset, hadde Gud Far og Guds Sønn levd i en fullkommen enhet.



Da Jesus var i den største nød, forlot Gud Ham.
Hvorfor forlot Gud Ham?
Gud straffet Jesus for våre synder, og for hele verdens synder. Jesus opplevde å være skilt fra Gud, som er
straffen for våre synder.

Les Mark 15:34 om igjen, og les deretter Mark 15:35-36.


Folk som sto omkring korset, misforsto det Jesus hadde sagt.
De tenkte at Han ropte på profeten Elias om hjelp, men de tok feil.
Dersom Jesus hadde villet det, kunne Han ha frelst seg selv og ødelagt fiendene sine.
Jesus ropte ikke på Elias om hjelp. Han ropte ut i fortvilelse til Gud, som hadde forlatt Ham i
det øyeblikk Han tok ansvaret for våre synder.



Jesus gav sitt blod, sitt liv.
Da Jesus ble naglet til korset, fløt Hans blod ut, akkurat som når et dyr blir slaktet.
Blodet av alle offerdyrene som var blitt ofret i løpet av mange år, pekte fram mot dette
øyeblikket da Forløseren, Guds Sønn, skulle gi sitt liv på korset for å betale for verdens synd.
Hva ble jødene minnet på når de slaktet dyr og ofret blodet av dem?
At betalingen for synd er død.

Kunne blodet av dyr betale for synd?
Nei.

Når ble synden betalt?
Da Jesus hang på korset og ofret sitt blod til Gud.



Jesus gjorde alt som var nødvendig for å forløse oss.

Les Mark 15:37.
Markus skrev at Jesus ropte ut med høy røst tett før Han døde, men Markus forteller oss ikke
hva Jesus sa. Men i Johannesevangeliet kan vi lese at Han sa: ”Det er fullbrakt.”
Lærer: Det greske ordet ”tetelestai” betyr ”Det er fullbrakt.” På den tiden sto det ordet
tetelestai skrevet på kvitteringene for skatt, og det betød ” betalt fullt ut.”
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Les Joh 19:30.
Mente Jesus at livet Hans var ferdig og at fiendene hadde vunnet?
Nei, for Han visste at Han skulle stå opp igjen etter tre dager.

Hva var det som var fullbrakt?
Regningen som Jesus skulle betale Gud for vår synd.

Det som Jesus hadde kommet til verden for å gjøre, var nå fullført. Han kom for å forløse
syndere, og Han fullførte oppdraget. Han var blitt skilt fra Gud, og hadde gitt sitt liv og blod
som full betaling for våre synder.


Det er ikke lenger nødvendig for noen å bli skilt fra Gud.
Jesus betalte Gud hele summen, og Gud tilgir syndene til alle som kommer til Ham og
bekjenner at de er syndere, og tror på Jesus og Hans død for dem. Til dem gir Han det evige
liv i gave.
Lærer: Vis Illustrasjon 39.

Vers for læreren: Joh 1:29; Hebr 2:14-15
I Edens hage lovte Gud å sende en Forløser, og Gud holdt sitt løfte. Jesus fullbrakte oppgaven
som Hans Far hadde gitt Ham å gjøre for oss. Han er den eneste veien tilbake til Gud. Joh
14:6 forteller oss at Jesus sa: ”Jeg er veien ... Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

4.


Gud rev forhenget i templet i to.
Gud viste tydelig at Han var enig med Kristus da Han sa: ”Det er fullbrakt!”

Les Mark 15:38.


Forhenget i templet var der for å vise at menneskene var skilt fra Guds nærhet.
Vi har tidligere lært om det tykke forhenget som delte tabernaklet i Det hellige og Det aller
helligste. I det innerste rommet var Gud til stede blant israelittene.
Senere, da templet ble bygd, var det også et tykt forheng foran det innerste rommet.
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Lærer: Forhenget i templet var tykt som en håndsbredde, og var 18 m langt og 9 m
bredt.
Hva var det forhenget hele tiden minnet jødene om?
At de var utenfor Guds fellesskap på grunn av sin synd.

Hva lyste bak forhenget?
Det strålende lyset av shekina-glorien.

Hva var dette lyset beviset på?
At Guds nærvær var der.

Hva gjorde ypperstepresten en gang om året, på den store soningsdagen?
Han gikk inn i det innerste rommet for å sprinkle blod av et offerdyr på nådestolen.

Vers for læreren: 3. Mos 16:2
Da Jesus ropte ut: ”Det er fullbrakt!” og døde, rev Gud forhenget i templet fra toppen og ned.


Gud rev forhenget for å vise at Han var fullt ut tilfreds med betalingen Jesus hadde gitt.
Veien var åpnet for angrende syndere til å bli gjenforenet med Gud. Dersom de stolte på
Jesus og betalingen Han hadde gitt Gud da Han gav sitt liv på korset, ville de ikke lenger være
utestengt fra Gud på grunn av sin synd.



Gud krevde ikke lenger at de skulle bære fram blod av offerdyr for Ham.
Fra den tid da Adam syndet i Edens hage, hadde Gud sagt at de som kom til Ham, måtte
bære fram blod av dyr som offer. Selv om blod av dyr aldri kunne betale for synd, tilgav Gud
synden til dem som bar fram et slikt offer og trodde på Ham. Gud tilgav dem syndene fordi
Han visste at Hans egen Sønn skulle komme for å gi sitt blod som full betaling for all synd.
Vers for læreren: Rom 4:6-8.



Guds Ord forteller oss hvordan vi kan vite sikkert at vi er akseptert av Gud.
Gud har lovt at alle som er enige med Ham om sin synd, og stoler på at det er i Jesus, og bare
i Ham og Hans fullbrakte betaling for synden, at vi blir fullt ut akseptert av Gud. De som tror
vil aldri møte Guds dom og straff.

Les Joh 3:16-18, 36.
5.


Mange mennesker så Jesus dø.
Kristi død gjorde et sterkt inntrykk på en romersk soldat.

Les Mark 15:39-41.
En ”centurion” var en offiser i den romerske hær som hadde ansvar for 100 soldater. Da
Jesus døde, sa denne soldaten at Jesus virkelig var Guds Sønn.
Kvinnene, som er nevnt her, var noen av Jesus sine etterfølgere som trodde at Han var
Foløseren Gud hadde lovt å sende.
8

Leksjon 47

6.

Jesus ble gravlagt.
Les Mark 15:42-47.



Kroppen til Jesus ble lagt i en grav som tilhørte en rik mann, Josef fra Arimatea.
Gud hadde ledet profeten Jesaja til å skrive at Forløseren skulle bli gravlagt i en rik manns
grav.

Les Jes 53:9, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 15:43-46.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Gravlagt hos en rik.”

7.


Jesus sto opp igjen.
Kvinnene kom til graven.

Les Mark 16:1.
Dette var noen av kvinnene som hadde trodd på Jesus og hadde sett Hans død og begravelse.
Lærer: Ikke ta opp dette temaet, men skulle noen av deltakerne spørre om hvordan
Jesus kunne oppfylle profetien om at Han skulle være i graven 3 dager og 3 netter
(Matt 12:40), så forklar følgende:
”Det er forskjellige meninger om denne saken. Noen tror at Jesus må ha blitt korsfestet
og gravlagt før fredagen, og at sabbaten som er nevnt i Joh 19:31, ikke var en vanlig
sabbat, men en spesiell fest. Andre tror at Jesus likevel kunne ha oppfylt profetien, selv
om Han ble korsfestet og gravlagt på fredag, for i følge jødisk regning, blir også en del
av en dag regnet for en dag.”
Det var jødenes skikk å legge velluktende urter på kroppen til de døde før de ble gravlagt.
Josef fra Arimatea og Nikodemus skyndte seg å svøpe Jesus med lintøy med urter i. Men det
hadde ikke blitt gjort fullstendig. Så tidlig neste morgen gikk disse kvinnene til graven for å
salve Jesu legeme. Det de fikk se, forskrekket dem.


Steinen var rullet vekk.

Les Mark 16:2-4.
Like før kvinnene kom til graven, hadde det vært et jordskjelv. Gud sendte sin engel til å rulle
den store steine vekk fra inngangen til graven hvor Jesus hadde blitt lagt.
Vers for læreren: Matt 28:1-4

Les Mark 16:5.


Engelen sa til kvinnene at Jesus hadde stått opp fra de døde.
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Les Mark 16:6.


Jesus sa at Han skulle stå opp, og Han gjorde det!
Jesus visste at når Han hadde betalt hele prisen for synd, skulle Han stå opp fra de døde og
aldri dø igjen.
Jesus fortalte dem som fulgte Ham, mange ganger før Han døde, at Han skulle stå opp på den
tredje dagen. Så de kunne ha forventet at Han var levende, men det gjorde de ikke. Kanskje
de ikke forsto eller husket hva Jesus hadde sagt. Eller kanskje de ikke trodde det var mulig at
Han kunne stå opp av graven.
Samme hvor umulig det virket; hvordan vet vi at Jesus sto opp, slik Han sa Han skulle
gjøre?
Gud gjør alltid det Han lover.

Gud hadde ledet kong David til å skrive at Forløseren skulle stå opp igjen.

Les Salme 16:10, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 16:6.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Oppstå fra de døde.”


Engelen sa til kvinnene at de skulle gå og fortelle det til disiplene.
Kvinnene sprang fra graven i redsel og frykt, og de stanset ikke og fortalte noen om hva som
hadde skjedd ved graven.
Lukas forteller i sitt evangelium at kvinnene dro rett til disiplene og fortalte dem hva som
hadde skjedd, akkurat som engelen ba dem.
Vers for læreren: Luk 24:9

Les Mark 16:7-8.


Oppstandelsen viser at Jesus er Guds Sønn og Forløseren.
De jødiske lederne korsfestet Jesus fordi Han sa Han var Guds Sønn og Forløseren. Gud reiste
Jesus opp fra de døde, slik at alle kunne vite at Han virkelig var den Han sa Han var – Den Gud
hadde lovt å sende.
Vers for læreren: Rom 1:4; 10:9



Oppstandelsen viser at Gud var tilfredsstilt med Jesus sin betaling for vår synd.
Gud reiste Jesus opp fra de døde fordi Han var fullstendig tilfreds med betalingen Jesus
hadde gitt. Gud ville aldri ha reist Jesus opp dersom betalingen ikke var tilstrekkelig.



Jesus hadde ikke synd i seg selv, men Han tok på seg ansvaret for våre synder.
Vi vet at den hele og fulle prisen for vår ulydighet imot Gud, måtte bli betalt om vi skulle bli
tilgitt.
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Jesus elsker oss. Derfor tok Han vår plass overfor Gud – dommeren – og Gud straffet Jesus i
stedet for oss. Det var akkurat som om Jesus gikk i fengsel for å ta straffen vi fortjente.
Vi vet at Han betalte hele prisen for våre synder, og at Gud er fullstendig tilfreds, for Han
reiste Jesus opp fra de døde – tilbake til livet. Dersom Gud ikke hadde vært tilfreds, ville Han
aldri ha løst Jesus fra døden.
Vers for læreren: Rom 4:25

8.


Konklusjon
Kristus døde og sto opp igjen så vi kunne bli tilgitt og få evig liv.
Når vi er enige med Gud i at vi er fortapte syndere, og tror på Guds Sønn – Herren Jesus
Kristus, som døde for oss og sto opp igjen – vil Gud tilgi oss alle våre synder og gi oss evig liv.

Les Joh 3:14-18, og etterpå Joh 5:24.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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